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گزارشی از دادگاه  5قاچاقچی بین المللی

خیانت دوست
به همسرم اعتماد كامل داشتم و حتی یك درصد هم
احتمال خطایی از طرف او به ذهنم راه نمی یافت.
بیشتر اوقات در محل كارم اضافه كار می ماندم و از
پروانه می خواستم كه صبر نشان دهد و از فرزندم
مراقبت كند تا این كه...
خانم جوانی كه برای طرح مشكل خود به مركز
مشاوره آرامش آمده بود گفت :سال گذشته به صورت
اتفاقی در یكی از مراكز خرید ،یكی از دوستان دوران
دبیرستانم را دیدم .وقتی از چند و چون زندگی اش
پرسیدم گفت به تازگی از همسرش جدا شده است.
وقتی پروانه را بی پناه و بی كس دیدم دلم برایش
سوخت و سعی كردم كه بیشتر به او نزدیك شوم و
كاری كنم كه زندگی تلخ گذشته اش را فراموش
كند .رابطه من و پروانه روز به روز صمیمی تر می شد
تا این كه شغلی برایم پیدا شد .مانده بودم كه با وجود
داشتن یك دختر چهار ساله چطور می توانم بیرون از
خانه كاركنم .در همین فكر بودم كه به ذهنم رسید
دخترم را به دوستم بسپارم و از او بخواهم كه روزها
برای نگهداری فرزندم به منزل ما بیاید.
وقتی موضوع را با همسرم مطرح كردم به شدت
مخالفت كرد ولی من كه عالقه زیادی به كار كردن
داشتم و از طرفی هم شرایط مالی همسرم زیاد خوب
نبود و می توانستم با كسب درآمد به او در مخارج
زندگی كمك كنم باز هم تالش كردم تا باالخره رضایت
به این کار داد.
موضوع را با پروانه هم در میان گذاشتم و او از این
كار استقبال كرد و گفت كه من هم بیكارم و در خانه
حوصله ام سر رفته است .در ضمن نگهداری از بچه
باعث می شود كه روحیه بگیرم و دچار افسردگی نشوم
و این طور پای دوستم به خانه ما باز شد.
چند ماه از این ماجرا گذشت ،به همسرم كام ً
ال اعتماد
داشتم چون او را می شناختم و حتی یك درصد هم فکر
نمی کردم از او خطایی سر بزند به همین علت گاهی
اوقات در محل كارم اضافه كار می ماندم و از پروانه
می خواستم كه مدت زمان بیشتری در منزلم بماند
و از فرزندم مراقبت كند .یك روز مادر همسرم تماس
گرفت و گفت دخترت سرما خورده ،زود بیا و او را به
دكتر ببر  ،وقتی از مادر همسرم پرسیدم كه دخترم
پیش شما چه كار می كند ،پاسخ داد او هر روز پیش
ماست ،تو چطور خبر نداری؟!
بعد از كلی كنكاش كردن تازه متوجه شدم كه همسرم
هر روز بعد از رفتن من به سركار دخترم را به منزل
مادرش می برد و تا زمان برگشتن من با دوستم به
گردش و تفریح می روند.
در این شرایط نمی دانم چه كار كنم ،درست از جایی
كه فكرش را هم نمی كردم ضربه خوردم و دیگر مایل
به ادامه این زندگی نیستم ومدتی است همراه فرزندم
در منزل پدرم زندگی می کنم.
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علیرضا رضایی -وقتی قرار شد محموله را به ایران
حمل کنند تصور هم نمی کردند که به مشکلی
برخورد کنند ،چند بار نقشه جابه جایی مواد را
مرور کردند و هفت نفره راه مرز را در پیش گرفتند.
چند روزی طول کشید تا مقابل سیم خاردارهای
مرز قرار گرفتند اما مسیر برای حرکتشان سخت
بود ،تردد ماموران اجازه نمی داد به خواسته خود
برسند پس به ناچار محموله را مخفی کردند و راه
بازگشت را در پیش گرفتند.
باید پاسخی برای صاحب مواد می یافتند چون
سخت باور می کرد که آن ها راست می گفته باشند،
پولش را می خواست .به ناچار دوباره راضی شد
محموله ای را به آن ها بسپارد تا بلکه سرنوشت
محموله اول هم مشخص شود.
این بار به هر ترفندی کل محموله را به مقصد
رساندند اما راه برگشت خیلی ساده نبود و عبور از
مقابل نگاه ماموران را در پیش داشتند و ...
اعضای باند اشرار مسلح که در مرزهای استان
اقدام به حمل مواد مخدر می کردند و در درگیری
با مرزبانان استان سربازی از هنگ مرزی نهبندان
را به شهادت رسانده بودند در شعبه اول دادگاه
کیفری یک استان پای میز محاکمه ایستادند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،بر اساس این پرونده
 7نفر اقدام به درگیری مسلحانه کرده بودند که در
این دادگاه 5نفر از متهمان دخیل در شهادت سرباز
مرزبانی و مجروح کردن یکی دیگر از مرزبانان
حاضر شدند.
«رمضانی» قاضی پرونده در ابتدای این جلسه که
بدون حضور اولیای دم سرباز شهید برگزار شد به
بیان جزئیات پرونده پرداخت و گفت 12 :فروردین
 91این باند اقدام به حمل  120کیلوگرم مواد
مخدر از افغانستان به ایران کردند که در مرحله اول
موفق به تحویل به فرد مورد نظر نشدند و محموله را
در محلی مخفی کردند و به کشور خود گریختند.
بعد از این که صاحب محموله از متهمان خسارت
خواست بار دیگر باند  7نفره با حمل  20کیلوگرم
مواد مخدر از مرزهای استان وارد شدند و محموله
را تحویل شخصی در نهبندان دادند.
وی افزود :با اشراف اطالعاتی مرزبانان وقتی این
افراد قصد خروج از مرز ایران را داشتند در کمین
مرزبانان استان گرفتار شدند و چون مسلح بودند
با ماموران درگیر شدند که در این درگیری یکی از
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سربازان هنگ مرزی نهبندان به شهادت رسید.
وی اظهار کرد :پس از درگیری ،اعضای این
باند به ارتفاعات مرزی متواری و در نهایت 17
فروردین 91با کار اطالعاتی شبانه روزی در یکی از
روستاهای مرزی در حلقه محاصره ماموران گرفتار
شدند .در ادامه جلسه نماینده دادستان با قرائت
کیفرخواست بیان کرد :بنا به اعتراف سرکرده این
باند متهم(م-م) منجر به شهادت سرباز اسفندیاری
شده است .وی ادامه داد :بنا به محتویات پرونده،
شهادت سرباز مرزبانی ،ورود غیر مجاز به خاک
ایران و حمل و نگهداری سالح جنگی که باعث
برهم زدن امنیت مرزی این استان شده است برای
متهمان تقاضای اشد مجازات را دارم.
به گزارش خبرنگار ما در ادامه متهم ردیف
اول (سرکرده باند) در جایگاه ایستاد و قاضی
پرونده خطاب به وی گفت :اتهام شما قتل
عمدی(شهادت) سرباز اسفندیاری ،ورود غیر مجاز
به خاک ایران ،حمل و نگهداری سالح جنگی و آدم
ربایی همراه با گروگان گیری در سال  88است،
برای هرکدام از اتهام های خود چه دفاعی دارید؟
متهم که از اتباع بیگانه بود گفت :برای کارگری
به طور غیر مجاز از سمت زابل وارد ایران شدم و با
راننده خودرویی که قصد داشت ما را به بیرجند
برساند در حوالی نهبندان دعوایی شدیم که او ما
را به منزلی هدایت کرد و راننده برای تهیه بنزین

بیرون رفت و بعد از مدت کوتاهی ماموران همه ما
را دستگیر کردند.
وی افزود :دفاعی ندارم و سربازی را نکشته ام چون
سالح نداشتم.
در ادامه قاضی اظهار کرد که شما برای فرار از
حقیقت اظهار می کنید که زیر فشار به همه چیز
اعتراف کرده ام ،در مراحل بازپرسی در دادسرا
به صراحت اقرار کرده اید که محموله  120کیلو
گرمی را از افغانستان تحویل گرفتم و وقتی به
حوالی مرز رسیدیم چون وضعیت نامناسب و گشت
ها زیاد بود محموله را مخفی کردیم و به افغانستان
برگشتیم که در آن جا صاحب بار مرا خیلی زیر فشار
قرار داد و قصد گرفتن خسارت داشت و دوباره 20
کیلوگرم را بارگیری کردیم و با همین متهمان وارد
خاک ایران شدیم و در مجموع  140کیلوگرم مواد
را تحویل صاحبش دادیم که هنگام برگشت در
کمین ماموران گرفتار شدیم و من به اتفاق برادرم
اسلحه داشتیم که درگیر شدیم و آن جا بود که سرباز
کشته شد .چه توضیحی دارید؟
متهم :من برای کارگری در تهران از کشورم خارج
شدم .سربازی را نکشتم و محموله ای نداشتم.
قاضی :بعد از درگیری با ماموران مرزبانی همه
شما به کوه های اطراف فرار کردید ،برای این چه
پاسخی دارید؟
متهم :من در منزل دستگیر شدم.
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قاضی :بعد از گریختن به ارتفاعات بعد از چند روز
در منزل دستگیر شدید؟
متهم :اگر خالفی کرده ام چرا باید خودم را در منزل
مخفی کنم؟
قاضی :چون شما در محاصره و اشراف اطالعاتی
ماموران بودید .پس از وی ،متهم ردیف دوم و برادر
سرکرده باند(ع-م) در جایگاه ایستاد و به دفاع از
خود پرداخت.
وی گفت :من ،برادرم و این سه نفر که در دادگاه
هستند برای کارگری به ایران آمدیم و درگیری نبود
بلکه در منزلی دستگیر شدیم.
قاضی اظهار کرد :شما در مراجع انتظامی و امنیتی
و همچنین در بازپرسی اعتراف کردید فردی به
نام کریم محموله  120کیلوگرمی مواد مخدر
را تحویل باند شما داد که با سرکردگی برادرتان
مواد را به ایران حمل کردید و وقتی به گشت های
مستمر در مرز برخورد کردید محموله را در جایی
مخفی کردید اما وقتی صاحب بار از شما و برادرتان
خسارت خواست بعد از مدتی 20کیلوگرم مواد
مخدر دیگر را با همین باند حمل کردید و سر جمع
 140کیلوگرم مواد را در روستایی تحویل فرد مورد
نظر دادید که هنگام برگشت در کمین ماموران
گرفتار شدید .در اظهارات خودتان مکرر گفتید
من اسلحه نداشتم و برادرم و(س-گ) تیراندازی
می کردند که به دلیل گرسنگی و تشنگی (م)و(س)
به دستور برادرم از ما جدا شدند و من هم به صاحب
بار زنگ زدم و گفتم که ما با ماموران درگیر شدیم،
برای ما غذا و آب بیاورید.
متهم :من برای کارگری به ایران آمدم و این ها را
قبول ندارم.
قاضی :شما در جای دیگر اعتراف کردید که
هر اسلحه را به یک میلیون و  500هزار تومان
خریداری کرده اید.
متهم :من اسلحه نداشتم.
در ادامه رسیدگی به این پرونده سه متهم دیگر
هم در جایگاه حاضر شدند و اظهار کردند که برای
کارگری به طور غیر مجاز وارد ایران شده اند.
در ادامه وکالی سه نفر از متهمان در جایگاه
ایستادند و از موکالن خود دفاع و دفاعیات شان را
در قالب الیحه تقدیم دادگاه کردند .در پایان قاضی
رمضانی ختم رسیدگی را اعالم کرد و گفت رای در
مهلت قانونی صادر خواهد شد.

ایمان  -فرمانده انتظامی استان از دستگیری  9عضو
باند قاچاق مواد مخدر در بیرجند و سرایان خبر داد.
به گفته سردار «مجید شجاع» با دریافت اطالعاتی
مبنی بر فعالیت افرادی به طور باندی در زمینه
حمل و جابه جایی محموله های سنگین مواد مخدر،
دستگیری اعضای این باند در دستور كار قرار گرفت
و پس از رصد اطالعاتی تیم های عملیاتی پلیس،
خودروی حامل مواد مخدر شناسایی شد.
وی تصریح کرد :پس از این که خودروی قاچاقچیان
در یکی از کوچه های مرکز استان توقف کرد راننده و
فرد تحویل گیرنده مواد در عملیاتی ضربتی دستگیر
شدند و دو قاچاقچی دیگر که قصد انتقال مواد با
خودروی سواری را داشتند هم به دام افتادند .به گفته
وی در بازرسی از خودروی متهمان 156کیلوگرم
تریاک کشف شد .وی همچنین از دستگیری پنج
توزیع کننده موادمخدر صنعتی در سرایان خبر داد و
گفت :مأموران در بازرسی از محل اختفای متهمان،
مقداری شیشه و هروئین كه برای توزیع آماده شده
بود به همراه تعدادی آالت و ادوات استعمال مواد
مخدر کشف كردند.

تعویض پالک های ناخوانا
پالک های ناخوانای خودروها (تغییر رنگ) در مراکز
تعویض پالک استان به صورت رایگان تعویض می
شود .به گزارش خبرنگار ما پالک وسایل نقلیه ای که
براثر آفتاب خوردگی دچار تغییر رنگ شده است در
این مراکز تعویض می شود.
دارندگان این خودروها می توانند برای تعویض
رایگان پالک (با همان شماره قبلی) با همراه داشتن
اصل مدارک و مبایعه نامه به مراکز تعویض پالک
مراجعه كنند و نیازی به حضور شخصی که پالک به
نام وی است نخواهد بود.

فراخوانمشموالناعزامی 19آذرماه
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان
گفت :همه مشموالن اعزامی که برگ آماده به خدمت
برای نوزدهم آذر ماه دریافت کرده اند به خدمت
فراخوانده شدند .سرهنگ «حسینی» افزود :بر این
اساس همه مشموالن فوق باید ساعت هفت صبح
یکشنبه  19آذر ماه در محلی که در برگ معرفی نامه
مشموالن اعالم شده ،حضور یابند .وی تصریح کرد:
افرادی که به هر دلیل موفق به دریافت برگ معرفی
مشموالن نشده اند ،می توانند به دفاتر خدمات
الکترونیک انتظامی ( پلیس) 10+مراجعه کنند.

